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صباحٌة63.171993/1992الثانًعراقًجودة زغٌر حمٌداالجتماعاالداببغداد28

صباحٌة63.061993/1992الثانًعراقًشامخ مهدي فاضلاالجتماعاالداببغداد29

صباحٌة62.621993/1992الثانًعراقًكامل رحٌماالجتماعاالداببغداد30

صباحٌة62.61993/1992الثانًعراقًجابر ستار قٌساالجتماعاالداببغداد31

صباحٌة62.51993/1992الثانًعراقًعطٌة جواد مصطفىاالجتماعاالداببغداد32

صباحٌة62.11993/1992الثانًعراقًهللا عبد هالل حسناالجتماعاالداببغداد33

صباحٌة621993/1992الثانًعراقًابراهٌم سلمان احمداالجتماعاالداببغداد34

صباحٌة61.81993/1992الثانًعراقًفارس ٌاسٌن عكاباالجتماعاالداببغداد35

صباحٌة61.51993/1992الثانًعراقًاسماك عكروك محمداالجتماعاالداببغداد36

صباحٌة61.21993/1992الثانًعراقًابراهٌم الجلٌل عبد االءاالجتماعاالداببغداد37

صباحٌة61.21993/1992الثانًعراقًٌونس حسٌن علًاالجتماعاالداببغداد38

صباحٌة60.81993/1992الثانًعراقًناجً هاشم جباراالجتماعاالداببغداد39

صباحٌة60.71993/1992الثانًعراقًشنتاف حسن برهاناالجتماعاالداببغداد40

صباحٌة60.511993/1992الثانًعراقًسلمان حمزة خضٌراالجتماعاالداببغداد41

صباحٌة60.51993/1992الثانًعراقًمحمد الحسٌن عبداالجتماعاالداببغداد42

صباحٌة60.41993/1992الثانًعراقًعوٌد عبد منعماالجتماعاالداببغداد43

صباحٌة59.941993/1992الثانًعراقًالحمزة عبد عٌدان حٌدراالجتماعاالداببغداد44

صباحٌة59.31993/1992الثانًعراقًجاسم جواد علًاالجتماعاالداببغداد45

صباحٌة59.191993/1992الثانًعراقًجمٌل اسماعٌل حقًاالجتماعاالداببغداد46

صباحٌة58.51993/1992الثانًعراقًمحمد كاطع محمداالجتماعاالداببغداد47

صباحٌة58.11993/1992الثانًعراقًجاسم كاظم حمدٌةاالجتماعاالداببغداد48

صباحٌة55.91993/1992الثانًعراقًمحمد ٌوسف هاشماالجتماعاالداببغداد49


